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Klubbaktuellt 11 2018

ww.

Klubbmöte tisdagen den 6 november 2018

Enskede Skola, matsalen, Stockholmsvägen 30, T-banestation Sandsborg.
Vi börjar mötet kl. 19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt
22-tiden. Se vägbeskrivning och observera nya parkeringsregler:
http://www.enskedefotoklubb.se/files/Dokument/instruktioner/2017_Parkering.
pdf. Välkomna!

Program
•

Information (Sven-Erik).

•

Inlämning till KM etapp 4, enstaka påsiktsbilder utan tema. Kom ihåg att även ladda
upp dina digitala kopior i vårt inlämningssystem på hemsidan för att underlätta
redovisningen på klubbmötet i december. Notera dock att det är dina påsiktsbilder och
inte dina digitala bilder som bedöms av jurymannen. Märk pappersbilderna och använd
samma titel för respektive digital bild när de laddas upp. De digitala bilderna ska vara
uppladdade senast 23.59 den 6 november.
”Avtryck i fotohistorien” (Göran Zebühr).
Presentation av temagruppen ”Porträttpanelen” (Michael Rohdin).
Bildsnack. Vi diskuterar bilder i små grupper.

•
•
•
•

”Våga fråga”. Du kan ställa en fråga, som rör t.ex. fototeknik, direkt på mötet eller före
mötet sända in din fråga anonymt till vagafraga@enskedefotoklubb.se.

•

”Våga visa”. Sänd in en bild anonymt till vagavisa@enskedefotoklubb.se för att få
kommentarer under mötet.

•

Månadens utmaning: ”Höstkänsla”. Sänd in en nytagen bild till
utmaning@enskedefotoklubb.se för att få kommentarer under mötet.

Övrigt
Ett par andra klubbträffar är planerade under hösten:
o Visning av utställningen av Doisneau på Kulturhuset den 15 november. Några platser finns
kvar, anmälan till vår ordförande.
o Styrelsen arbetar på att hitta en ersättare till Moderskeppet för att få en genomgång av hur
man tar bilder till ett reportage. Reportagetävlingen har ju som tidigare meddelats skjutits
till början av nästa år.

Kommande klubbmöten
4 december
• Redovisning av KM etapp 4,
enstaka påsiktsbilder utan tema.
• Julmingel med kaffe och glögg.
• Våga fråga.
• Våga visa.
• Månadens utmaning.

Ordförande: Sven-Erik Johansson  070-311 74 78
ordforande@enskedefotoklubb.se
Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
sekreterare@enskedefotoklubb.se

8 januari
• Inlämning till KM etapp 1, enstaka
digitala bilder utan tema.
• Våga fråga.
• Våga visa.
• Månadens utmaning.
.

Kassör: Staffan Strömberg  073-021 42 05
kassor@enskedefotoklubb.se
Web: Bengt-Ove Olsson  070-877 76 74
web@enskedefotoklubb.se
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Tävlingar: Peter Heljesten 073-879 85 12
tavling@enskedefotoklubb.se

